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!:eűetszikrák 
öttantak ki egy kis román falu 

^ s a nagy magyar főváros  kö-
zött. A román Badacionból Ma-
niu Gyula, a magyar Budapest-
ről Bedő Sándor felelgettek  egy-
másnak. A volt miniszterelnök a 
kertjének dombjáig elcsillogó 
debreceni nagytemplom tornyát 
nem látja fenyegető  kardnak, az 
elszakadt székely, a volt magyar 
államtitkár, azt üzeni vissza, 
hogy az a torony jelenthet kar-
dot is, de védő kardot közös 
veszély idején, a most csak alvó 
szláv veszedelemmel szemben. 

De mit ér a jószándéku üze-
netváltás, ha itthon a román 
sajtó és a politika vezető férfiai 
hang nélkül vesznek tudomást 
arról, vagy ha hangot adnak: 
ez csak a régi gyűlöletnek és 
gyanúsításnak a hangja. Hol 
van az a hang. amelyik máskor 
mindig tőlünk követeli a meg-
hp.k'ijé=t. a jnfl.fT r̂flrsáo'nt 
állitja a közvélemény elé a szét-
tartás bűnbakjának ? Milyen 
könnyű lett volna bekapcsolni 
ezt a szikrát a román közhan-
gulatba azoknak, akik ezt a 
közhangulatot irányitják. Nem 
tették. Többé ne minket vádol-
janak tehát! 

Hogy áll a Megyei Takarék ügye? 
Az Udvarhelymegyei Takarékpénz-

tár február  26 ikára kitűzött kény-
szeregyezségi tárgyalását á törvény-
szék — a hitelezők egyhangú meg-
nyilatkozása alapján, a benyújtott 
konverziós törvényjavaslatra és a fo-
lyamatban lévő magánegyezségi akci-
óra való tekintettel — március 28 ikára 
elnapolta. 

Minthogy eddig a betétek több, 
mint 65"/o-át képviselő betétesek 
a magánegyezséghez hozzájárultak, 
alapos a kilátás arra, hogy az ujabb 
tárgyalási határnapig a magánegyezség 
létrejön. A konverziós javaslat a ban-
koknak három éves moratóriumot ad 
s igy misem természetesebb, mint 
hogy elsősorban a betétesek érdeke, 
hogy a magánegyezség sikerüljön, mert 
ellenesetben, vagyis a kényszeregyez-
ségben való maradás esetében, a pe-
rek lavinája indulna meg az adósokkal 
szemben, mely a megye közgazdasági 
életét tenné tönkre anélkíil, hogy a 
betétesek kielégítést nyerhetnének. A 
magánegyezség lehetővé teszi, hogy a 
betétesek tőkéjük kamatához is hozzá-
jussanak s a jelenlegi általános zűr-
zavaros állapot áthidalása által a gaz-
dasági <iiet normális wéaiéue vt'öjú-
szatérjen s az általános bizalom hely-
reálljon. 

Az Udvarhelymegyei Takarékpénz-
tár igazgatósága, értesülésünk szerint, 
f.  hó 2 ikán tartott ülésében leszögezte 
azon álláspontját, hogy az intézet ma-
gánegyezségének létrehozása érdeké-
ben a betétesek egy csoportja által in-
dított szanálási akciót a maga részéről 

i á^ legmelegebben munkálja, mert azt 
a betétesek és az adósok érdeke egy-
formán  megkívánja. Kimondotta továbbá 
a? igazgatóság, hogy a magánegyez-
ség érdekében eszközölt jegyzéseket és 
zárolásokat csak az esetre tartja ér-
vényben állónak, amennyiben a kény-
sz^regyezséget el lehet kerülni, vagy 
ha a kényszeregyezség, annak kimon-
dása után is, visszavonatott. Ezen ha-
táiozat is meg kell, hogy gondolkoz-
taasa mindazokat, akik a magánegyez-
séget másokkal gondolják létrehozatni 
s ahhoz maguk nem járulnak hozzá, 
mert ha vonakodásuk miatt nem jön 
lé're a békés megegyezés, akkor kö-
vf  tkezni fog  a kényszeregyezség a vele 
jí ró összes bajokkal: hitelezők, adó-
s(k tönkremenésével. 

Bizton reméljük, hogy a hátralevő 
rc.vid időt a magánegyezségből eleddig 
kimaradottak fel  fogják  használni arra, 
hogy a komoly megfontolással,  a me-
g:'e gazdasági életének érdekében indult 
közérdekű akcióhoz csatlakoznak. 

Székely-est 
^riíékelykereszturon. 

pedig mintha a Bányai előadásában 
végig bolyongott Hargita szilaj szé-
kely legénye lett volna, ki jó kedvvel 
énekelte nótáit. Ugy gondoljuk, hogy 
a székely dalköltő dalait sokáig fogja 
visszhangozni a Hargita. Az énekeket 
Újvári Valéria kisérte zongorán. Szent-
mártoni Kálmánné művészies zongora-
játéka : csürdöngölője valósággal meg • 
lepte a közönséget. 

A székely ruha viselésének álta-
lánositása érdekében kívánatos lenne 
e művésziesen összeállított programm-
nak minél több helyen való megis-
métlése. 

A nyugdíjasok 
egyesületének közlései. 

A közérdekért válaszolunk! 
A Hargitában A. D. ur (feltehe-

tőleg maga, a lap szerkesztője) ke-
mény szavakkal kel ki ellenünk lap-
jában azért, mert a városi és megyei 
interimár bizottság pénzpocsékoló po-
litikája ellen szót mertünk emelni. 
Közügyről lévén szó, tisztáznunk kell 
az A. D. ur szigorú kritikáját. 

Lakatos Tivadar munkakörét nem 
Pop Jonel látja el, hanem egy más 
tisztviselő. Pop Jonelt nem 3750 lej 
havi fizetéssel  nevezték ki, hanem 
4200 lejjel és nem pénztárosnak, ha-
nem impiegátnak. Tud-e arról A. D. 
iir, hogy Pop Jonelnek nincs meg 
ehhez az álláshoz a kellő minősítése, 
mert hiányzik a törvényben meghatá-
rozott előszolgálata ? Hát azokról a 
rendeletekről tud-e, amelyek megtiltják 
a megüresedett állások betöltését ? 
Viszont arról mi nem akarunk tudni, 
hogy a vármegye felsőbb  rendeleire* 
vegyen 200 ezer lejre lovat a csend-
őrségnek. Hol van ilyen felsőbb  ren-
delet ? Ki adhat ki ilyen rendeletet a 
megyének? Ugyanbizony, volna-e szive 
A. D. urnák, elhitetni e megye lakos-
ságával, hogy a lóvásárlással »a me-
gye vagyona gyarapodik* ? Élhiszi-e 
ő maga, hogy gyarapodik a megye 
vagyona, ha 40 lovat veszünk ma-
gunknak — saját pénzűnkből, de oda-

I adjuk azokat örök  használatra  — a 
j csendőrségnek? Mert más volna és 

csakugyan hasznot jelentene székely 
gazdáinknak, ha nem a mi pénzűnk-
ből vennék meg nagy kegyesen itt a 
lovakat, hanem a csendőrség hozná a 
megyébe a maga pénzét. Ejh, ejh, A. 
D. ur, ön rossz útra tévedt, ha az 
ilyen dolgok nyilvánosságra hozata-
láért minket rágalmazóknak  nevez 1 A 
mai nehéz időkben, A. D. ur, amikor 
oly nagy a nyomor és a pénztelen-
ség! Legalább addig kellett volna 
várnia, amig a legfelsőbb  hatóság is 
dönt mindkét ügyben, mert — meg-
nyugtatjuk a közönséget — ugy a 
lóvásárlás, mint a városi kinevezés 
felehbezés  alatt  áll. 

Egy ismert czékely gaxda 
halá la . Kiss  Károly birtokos f.  hó 
elsején, 83 éves koróban, Szentléleken, 
rövid szenvedés után, elhunyt. Tekin-
télyes székely gazda volt, akit széle-
sebb körben ismertek, igy városunk-
ban is, ahol sokszor megfordult.  Ki-
terjedt család, s ennek tagjai közt Kiss 
Kálmán dr. ügyvéd, mint fia,  Kiss 
Dénes kanonok, mint testvére gyá-
szolja a megboldogultat. 

X Napi lapok elárusitására rík. 
kancsót keres a kiadóhivatal. 

A »Székeiykereszturi Jótékony-
célu Polgári-társaskör* febr.  hó 27-én 
a Walter-szinházteremben »székely-
est*-et rendezett, Haáz F. Rezső és 
Bányai János tanárok közreműködésé-
vel. Bányai a Székelyföld  (Hargita), 
Haáz a székely ruha szépségeit mu-
tatta be vetített képekben. Gyönyörű 
összetétel. Egyik pillanatban ugy 
tűnt föl,  mintha a »szépség« szimbo-
likus összetétele lenne az egész, má-
sikban mint komoly reálitás, a meg-
valósithatás elgondolásával. Bányai a 
Székelyföld  kincseit, mélyébe rejtett 
értékeit, felszínre  törő gyógyvizeit is-
mertette, Haáz a székely ruha erede 
tiségét, ősformáját  és a jelenben vi-
dékek szerint történt alak- és szín-
változásait mutatta be és még egyet: 
saját tervezésű székely szalon ruháját 
melyet maga álmodott ilyennek talán 
akkor, mikor lelke amaz elgondolás 
gyönyörében fürdött,  miképp lehetne 
az úriasszonyok ruhaviseletét is szé-
kelyebbé tenni, a székely ruha vise-
lése által. 

Bányai ilyen irányú előadásai, 
melyeket szebbnél-szebb és tanulsá-
gos képeivel élénkít, mindig érdeke-
sek, szellemesek és nagy tudást árul-
nak el. Ez az előadása az eddigiek-
nél is kiemelkedőbb volt. Amilyen 
titokzatos és kincseket rejtegető a 
Hargita, olyan Bányai. Mindig ad va-
lami ujat, amit eleddig nem láttunk és 
nem hallottunk. Haáz tanár előadása 
nyugodt, megfontolt,  megértésre váró 
és finom.  Ugy kezeli témáját, mint 
a nagy leány virágait, mikor nagy 
gonddal csokorba köti, vagy amikor 
ruhája fodrait  rendezgeti. A székely 
ruha szépségéhez hozzáfűzi  saját el-
gondolásait, adja tervrajzait, nem 
csoda, ha annyi gonddal rendezi, hi-
szen megértetni és megszerettetni akar 
egy gyönyörű költészetet, mely a szé-
kely ruha viselésében nyer megtes-
tesülést. 

Bányai Jánosné szereplése a Haáz 
tanár előadásából kilépő valóság volt 
akkor, mikor csillogó székely ruhában 
énekelte székely dalait. Horváth tanár 

Falun lakó nyugdíjas testvéreink 
ezideig még kevés gondot fordítottak 
arra, hogy a lecsökkent nyugdijak 
számfejtéséhez  szükséges bizonyítvá-
nyokat idejében beszerezzék. Most, 
amikor már két hónap is eltelt, indul-
tak meg a legtöbben, hogy ezen bi-
zonyítványokat összegyűjtsék. Felhív-
juk a figyelmüket  arra, hogy városon 
a rendőrség díjtalanul állítja ki az 
életben létí és más állami jövedelem-
mel kapcsolatos állás be nem töltését 
i^a^uiíf  bi^Oljyiiváilj í, íaiuu a " 
zők ezen bizonyítványokért azonban 
felszámíthatják  a részükre engedélye-
zett bízonyitvány-kíállitási díjat. Arra 
azonban senkinek sincs joga, hogy a 
nyugdijíroda által készített kérésűrla-
pot kitöltve, azt nem jónak nyilvá-
nítsa és az általa máshonnan beszerzett 
nyomtatvány űrlapot kiegészítve, külön 
és elég magas munkadijat szedjen 
azért. A nyugdíjirodához beérkezett 
panasz szerint némelyik hadi özvegy-
nek az igazolványáért oly magas dijat 
kellett fizetnie,  hogy szinte lelketlen-
ségnek kell kimondanunk a szegény-
nyugdíjasok és hadi özvegyek ilyen, a 
panasz szerinti mértékű megfizetteté-
sét. Szándékosan nem gyűjtünk kon-
krét adatokat, de kérjük az érdekelt 
jegyző urakat, hogy vegyék fontolóra 
ezen felszólalásunkat,  s inkább segít-
senek, minthogy tulköveteljenek. 

A falun  lakó nyugdíjas társaink 
január februári  leredukált nyugdíjai-
nak kifizetése  céljára szolgáló acredí-
tiv megküldetése és a mult évi hátrálé-
kaink rendezésének sürgetése érdeké-
ben a mult szerdán interveniáltunk 
Mure^an Victor itt inspiciáló inspector 
urnái, aki a legszivélyesebben hall-
gatta meg előterjesztésünket, s igére 
tet tett, hogy mindkét érdekben el fog 
járni a pénzügyminisztériumban. Biza-
kodva reméljük a legjobb eredményt. 
A tagdíjak befizetését  kérjük minde-
nik nyugdíjas társunktól. 

Az elnökség. 

A tar ta lékos t iss tek jelent-
kesése. A nagyvezérkar f.  évi 593 
sz. rendelete folytán  a tartalékos tisz-
tek igazolványait március, április, má-
jus hónapokban láttamozzák, s ennek 
eszközöltetése céljából a hadkiegészitő 
ker, (cercul) parancsnokságnál jelent-
kezni kell. Az emiitett időn belül tehát 
minden érdekelt, tábori tiszti egyen-
ruhában, igazolványával jelentkezzék, 
különben katonai büntető bíróság elé 
állítják. 

aOZL — Péntek  délután  és »st»  fél  9 érakor  Horráthné  színes  retitö  estje  Helyárak  12-10-8 leu.  - Vasárnap  délután  fél  6 és este  fél  9 órakor:  A makrancos  hölgy,  Shakespeare  mOve  után 
E hangos film  főszerepében  Oouglas  Fairbanks.  áz enUk  királya  ostoros  főszereplője.  Helyárak  22-17-12  leu.  — Jön az Asszonyok  paradicsoma,  hangos fHm,  Zola  Emi!  regénye  után. 
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ROMÁN LAPSZEMLE. 

Az Universul  február  24 iki szá-
mának tárcarovátában Silviu Drago-
mir professzor  »Válságok, konföderá-
ciók, revíziók stb.< cimmel cikkezik. 
Kalandozásaim a budapesti reviziós 
propaganda körül, úgymond, nem len-
nének ily sUrüek, ha az aktuálitás 
nem kényszerítene bennünket erre. E 
tárcák Írója feltette  magában, hogy 
jelezni fogja  azokat a veszedelmes 
akciókat, melyek bennünket érintenek 
s bizonyos, hogy nem a mi hibánk 
az, ha meg kell állapitanunk, hogy 
abban a mértékben, ahogyan a ma-
gyar propaganda fokozódik,  fáradha-
tatlanul és szünet nélkül ismételt jel-
szavai egyre könnyebben terjednek s 
még minálunk is gyökereket ereszte-
nek. A magyarok egyik legfőbb  érve 
az, hogy a békeszerződések egy olyan 
tökéletes gazdasági egységet rombol-
tak szét, mint amilyen az osztrák-
magyar monarchia volt s ez az oka 
annak, hogy az uj államok szüntele-
nül gazdasági válságban vergődnek. 
A magyarok közelebbről sok tízezer-
nyi aláírással jegyzett iratokban for-
dultak Hoovver elnökhöz és Borah 
szenátorhoz, melyekben kivétel nélkül 
a trianoni béke gazdasági következmé-
nyeit hangsúlyozzák. »A békeszerző-
dések*, — Írják e kiterjedt levelezések 
szerzői — >lehetetlenné teszik a gaz-
dasági együttműködést. Az elnyomott 
nemzetek (értsd ezalatt a magyarokat) 
nyomorúságban sínylődnek; ínségük 
azonban kihat a győzőkre is, fokozza 
a munkanélküliséget s az általános 
nyomorúságot magukban a vezető 
államokban. A kétségbeesés egyre 
mélyebb gyökeret ver az elnyomottak 
lelkében s ma 12 esztendőnek elmul-
tán, minden világosan látó embernek 
el kell ismernie, hogy a mai helyzet-
nek fenntartása  vagy a teljes gazda-
sági romláshoz, vagy pedig egy ujabb 
borzalmas háborúhoz vezet, melynek 
következménye az egész civilizáció 
szélí'^mbolása- lesz. tények vitatha-
tatlanok. Középeurópában szüntelenül 
nő a nyomorúság és a nélkülözés s 
mindjobban kiélezi azt a gazdasági 
válságot, mely az egész világban érez-
hető.* Ezt a gondolatot Apponyi a 
mult év őszén Genfben  még világo-
sabban fejtette  ki: »Lehetséges, hogy 
a mai gazdasági nehézségek csak át-
meneti válságnak a tünetei, mely 
valamely módon meg fog  szűnni. Ha 
azonban ez be is következik, azok a 
nehézségek, melyek Keleteurópa ter-
melését, fogyasztását  mélyen begyö-
kerezve zavarják, akkor is meg fognak 
maradni. Az okát e bajoknak tehát 
abban a területi megoldásban kell ke-
resni, melyet a békeszerződések haj-
tottak végre. Oly természetes gazda-
sági egységeket, melyek évszázadokon 
keresztül összefüggtek,  kétesértékü 
politikai elvek kedvéért szétrombol-
tak. . .* Még drasztikusabban fejezte 
ki magát Herczeg Ferenc, a magyar 
Reviziós Ligának elnöke, mikor azt 
mondta, hogy: »A mai nyomorúság-
nak oka a trianoni vámpir.. .* Ez 
áramlatnak hatásai alól még a magyar 
közgazdászok sem tudták magukat 
kivonni. Verebélyi Géza, aki a válság-
nak megoldása érdekében Belgrád, 
Prága és Bukarest felé  javasolt tájé-
kozódást, kénytelen volt magát iga-
zolni azért az »árulásért<, melyet 
ezzel elkövetett. Valóban a magyar 
közvélemény annyira ellensége volt 
ennek a közeledésnek, hogy 1931 
április 9 én a Keleti Újság, a Magyar 
Párt kolozsvári hivatalos lapja, igy 
kiáltott fel:  »Néhány budapesti ga-
bonakereskedő és bankár üzletei na-
gyon drágán volnának megfizetve 
azzal, hogy másfél  millió magyar a 
román uralom alatt elpusztul...« 
Akkoriban a magyar közvélemény 
ugyanis azzal a gondolattal foglalko-
zott, hogy a népszövetségi alapok-
mány 19. paragrafusa  alapján a tria-
noni békeszerződés revízióját kéri. 
1930 aug. 27-én Maniu a Matin ben a 
dunai Lurópa megteremtése mellett 
tört lándzsát, amit Faluhelyi Ferenc, a 
magyar propagandának egyik főnöke 
azzal könyvelt el, hogy Maniuban az 
a nosztalgia szólalt meg, melyet az 
osztrák-magyar monarchia gazdasági 
egysége iránt érez. Ami pedig a dunai 
konföderációt  illeti, az igazi célzatot, 

amelynek érdekében a magyarok e 
kérdésről tárgyalnak, leleplezi előttünk 
Somerset de Chaire angol újságíró 
»A szétosztott Európa* cimü minap 
megjelent könyvében. A fiatal  író azt 
javasolja, hogy a mai nehézségeket 
hidalják át a dunai államok szövetsé-
gének megalapításával, mely Galíciát 
kivéve egyesítse az egykori monarchia 
összes részeit. Ennek keretén belől 
pedig Magyarország lépjen ismét Er-
dély és Horvátország birtokába. Nyil-
vánvaló tehát, mondja Dragomir, hogy 
bármennyire is sürgeti a pillanat szük-
sége a népek közeledését, a buda-
pesti revanshajszolók nem mondanak 
le a revízió őrültségéről. Ennek oká-
ból nem léphetünk a dunai konföde-
ráció barátainak sorába s nem helye-
selhetjük a vámuniókért való meggon-
dolatlan lelkesedést sem. A vámunió 
sohasem fog  megvalósulni. Ez az elv 
azonban alkalmas arra, hogy Romá-
niának álláspontját gyöngítse. 

Az Adeverul  február  22 iki szá-
mában B. Bráni§teanu tollából Genf-
ből keltezett hosszú cikket közöl a 

békeszerződések revíziójának kérdésé-
ről. A cikk kiinduló pontja Sir John 
Simon angol külügyminiszternek egy 
bizalmas körben telt kijelentése, mely 
a következőképpen hangzik: »Igen 
nehéz a Nemzetek Szövetségének 
alapszerződését végrehajtani, mert az 
ellenkezik a történelmi fejlődéssel,  még 
pedig az által, hogy a jelenlegi hatá-
rokat megkövesiti.* Bár ez a nyilat-
kozat baráti körben hangzott el s nem 
volt a nyilvánosságnak szánva, még 
sem cáfolta  meg az angol külügymi-
niszter máig sem, mert Angliában 
másképpen értelmezik a politikai tisz-
tességet, mint minálunk s ha indisz-
kréció utján bár, de nyilvánosságra 
kerül olyan nyilatkozat, mely az illető 
politikus meggyőződését fedi,  ha az 
indiszkréció kellemetlen is, cáfolatra 
még sem kerül a sor. A következők-
ben a cikk hosszasan mérlegeli a jövő 
eshetőségeit és megállapítja, hogy a 
revízió kérdése ma már nem nevez-
hető vitán felül  álló kérdésnek Annál 
kevésbé, mert a békeszerződések 
számos pénzügyi és jogi határozmánya 
már hatályon kívül is helyeztetett. 

Ki árulta el a falut? 
A szentmihályi ügyben a következő 

nyilatkozat közlésére kértek fel: 
— A Székely Közéletben »Batilt-

ják a népmulatságokat* címmel meg-
jelent közleményre valaki a »Hargitá-
ban* válaszol s ezt ugy tünteti fel, 
mint az »elárult falut  válaszát. A ma-
gunk nevében az abban foglaltakat 
egy zavart ember lázálmainak nyílvá-
vánitjuk. Az egészből annyi igaz, hogy 
a prefect  ur a bálra kiadott engedélyt 
visszavonta, de azt egy hét múlva 
engedélyezte. És igaz, hogy a volt 
egyházközségi pénztárnok egy hivata-
los vizsgálattal helyesbített számadást 
csak négy év múlva irt alá. Semmi 
egyéb nem felel  meg a valóságnak, 
még az aláirt cím sem. 

Minden további nyilvános vitát 
kerülünk . 
Marosi Hárton lelkész. Varga Hózes k. b. 

A magunk részéről, a helyzet is-
merete céljából, szükségesnek tartjuk 
még a következőket fűzni  a fentinyílat-
kozathoz. 

A szentmihályi hívek között a 
fegyelmi  ügyből folyólag  bekövetkezett 
sajnálatos szakadást a folytonos  izga-
tás odaélesitette, hogy a tanító pártjára 
állott hívek még a templombajárást is 
beszüntették. Erre a pap hívei uj Dá-
vid Ferenc egyletet alapitoUak, mert 

nem tekintették és ma sem tekinthetik 
igazi Dávid Ferenc egyletnek azt az 
alakulatot, amely a személyes gyűlöl-
ködés miatt kiszakítja magát a hitélet-
ből ugy, hogy tagjai még a templomba 
sem járnak. Az Otthon felépítésére  50 
ezer lej megtakarított pénze volt a köz-
ségnek s ez ki kellett volna, hogy járj« 
az építkezést, mert azt majdnem tel-
jesen közmunkából végezték. Nem 
kellett volna tehát kölcsönt felvenni, 
vagy ha igen is: arról világosan, tisz 
tán és nyilvánosan el kell számolni. A 
kölcsön 70 ezer lejre szaporodott s 
érthető, ha a mostani községi bíró. 
Varga Mózes, nem hajlandó Kádár 
Balázs azon kívánságának eleget tenni, 
hogy az oktalanul elköltött nagy ösz-
szeget most ő (a bíró) hajtsa fel  a 
népen. • . 

A székely falu  ilyen áldatlan és 
szomorú lelki helyzetének csak az 
olyan cinikus lélek tud örülni, mint 
amilyen a H. ban megjelent >válasz*-
nak is életet tudott adni. A falu  >elá-
rulásáért* Isten és emberek előtt csak 
az lehet felelős,  aki a saját egyházi 
bíróságának Ítéletébe sem tudott bele-
nyugodni s inkább kész volt magának 
ugy szerezni más igazságot,  hogy a 
falut  kétfelé  osztotta. 

Adja Isten, hogy a falu  lelkén 
ütött seb minél hamarább begyó-
gyuljon. 

Ipartestületi ügyek. 
Országos kirakó vásárok: márc. 

hó 5 én : Dános, Vámosgálfalva;  7-én: 
Küküllővár, Radnót, Siklód; 9-én : Só-
várad, Nagyapóid. 

Az egész iparos osztály megdöb-
benéssel állapitja meg, hogy az adó-
kivető bizottság a patenta fixa  alkal-
mazásával még a tavalyi adókat is 
fölemeli.  Az iparosság, igaz, maga 
kérte a patenta fixa  behozatalát, de 
nem olyan alapon, illetve osztályozás-
sal, ahogy azt a kormány megállapí-
totta. Ez ellen az egész ország iparos-
sága az aradi központ utján még a 
mult hó elején egy hatalmas memo-
rándumot adott át a munkaügyi mi-
niszternek, aki már annak átvétele al-
kalmával megígérte, hogy több osz-
tályt fog  a patenta fixa  pontjai közé 
iktatni, de sajnos, csak az Ígérettel 
maradtunk és igy az adókivető bizott-
ság keze kötve van. 

Nincs más hátra, mint hogy min-
den egyes sérelmet szenvedett iparos 
felebbezze  meg a kirótt adóját és a 
felebbezési  bizottság előtt, ahol az. 
ipartestület is képviselve van, a leg-
határozottabban tiltakozzék a kiróvás 
ellen. Végül ha netán az iparosság 
arról győződnék meg, hogy a felebbe-
zésnél nem redukálják a kirótt adókat, 
az esetben egy nagy közgyűlés ke-
retében határozhat arról, hogy az 
iparengedélyeket érdemes-e megtartani 
vagy pedig azokat mindenki visszaadja. 

Nem hisszük, hogy a kormány 

Lapunk hátrálékosait,  akik-
nek egy évnél régebbi hátralékaik 
vannak, ismételten  figyelmez-
tetjük,  hogy a lap következő  szá-
mát már csak azesetben küldjük 
meg, ha tartozásaikat  kiegyenlí-
tik.  Nagyobb  összegű  hátralékok-
nál hajlandók  vagyunk  megálla-
podás  szerinti részlettörlesztése-
ket  is elfogadni;  a nem fizetők-
kel  szemben azonbin a törvényes 
eljáráshoz leszünk  kénytelenek 
folyamodni.  A Székely  Közélet 
kiadóhivatala. 

ezt a sok jajszót ne akarná megérteni, 
de azt is határozottan állítjuk, hogy 
amennyiben nem redukálná az adókat, 
azok az állami pénztárba nem fognak 
befolyni.  Tudvalevőleg, Udvarhely város 
adófizető  polgársága is a nagy mun-
kanélküliség és az irgalmatlan adóbe-
hajtások miatt vagyonából kiforgató-
dott. Elképzelhető a helyzete most an-
nak a szegény iparosnak, aki éhezik 
és fázik,  míg a munkalehetőségnek 
még halvány kilátása sincs és az adó-
ját megduplázva kényszergetik annak 
megfizetésére. 

Hivatkozhatunk a legutóbbi or-
szágos vásárra, amely csendesebb 
volt egy egyszerű, szürke hetivásár-
napnál is, még eladó sem volt annyi, 
mint ezelőtt. Ma nem vásárol senki, 
hiszen sok helyen a napi kenyérre sem 
jut a pénzből, ha tehát az iparos ilyen 
országos vásár alkalmával sem tud 
némi Jövedelemhez jutni, honnan te-
remtse elő a pénzt, amelyet a meg-
élhetésén kívül még az állam is köve-
tel, még pedig lehetetlen összegben? 

Ipartestületünk rendes évi köz-
gyűlését március hó 29 én d. u. 2 
órai kezdettel a csizmadia ipartársulat 
nagytermében tartja meg Erre külön 
külön is felhívjuk  az iparostestvérek 
figyelmét,  hogy minél többen jelenje-
nek meS a gyűlésen a ahol minden-
nemű ügyeiket közösen megtárgyalva, 
tömörülve, közös jajjal és határozottan 
kell, hogy felemeljük  tiltakozó sza-
vunkat amaz adópolitika ellen, amely 
— ha rajta nem változtatnak — a 
közös sírját ássa meg az iparos osz-
tálynak. Az Ipartestület elnöksége. 

HÍREM 

AZÜRCRÉME, 
szeplő,  májfolt,  pattanás,  mitesszer 
ellen.  Az arcbőrt  simává,  üdévé,  fiata-
lossá teszi.  Egy  tégely  ára  40 ieu. 

, Egy  darab 
AZÚR-SZAPPAN 

ára  25 ieu.  Kapható:  minden  drogéria, 
gyóg}-  és illatszertárban. 

As ifjúság"  helyes iránya 
nevelése, a tanulmányokban való 
előhaladása mindig attól fűgött,  hogy 
a szülői ház mennyire sietett az is-
kola támogatására. Ahol a szülők és 
a szülők helyettesei állandó érintke-
zést tartanak fenn  az iskolával, meg-
ismerik annak kívánságait és annak 
szellemében cselekszenek, ott elma-
radhatatlaa a siker. A szülői ház és 
iskola összhangzatos együttműködé-
séből a legszebb eredmények sar^ad-
zanak ki: az ifjúság  jól neveltsége, fi-
nom műveltsége és a tanulmányokban 
való előhaladása. Éppen ezért fölötte 
fontosak  a szülői konferenciák,  mert 
ezeken sok vitás kérdést lehet tisz-
tázni. A helyi és vidéki szülőket, a-
mint már jeleztük is, ilyen nagyfon-
tosságú értekezletre hívja március 13-
án, vasárnap délelőtt 11 órára a hely-
beli róm. kath. főgimnázium  igazga-
tósága. Tekintve, hogy már az iskolai 
év harmadik harmada is megkezdő-
dött s igy az iskolai év a vége felé 
közeledik, bizonyára nem lesz egyet-
len egy szülő sem, aki azt a vasár-
nap délelőtti egy órát szívesen ne ál-
dozná fel  gyermeke haladása, boldo-
gulása érdekében. És a szülők, szál-
lásadók ne csak hallgatóként jelenje-
nek meg az értekezleten, hanem fesz-
telenül adják elő észrevételeiket, 
esetleges panaszaikat, hogy a közös 
megbeszélés hasznos gyümölcsöket 
teremhessen. 

A Jótékony Nőegyletf®*"'̂  
estélyeinek sorozatát 9 iKéri, ' a jovő 
szerdán fejezi  be. Hosszú időre az 
utolsó alkalom -lesz ez, hogy a jóté-
konyságot kellemes és szolid időtöltés-
sel gyakorolhassuk. Aki jóhangulatot 
vitt magával az előbbi estélyekről, hív-
jon most másokat is, hogy azok is osz-
tozzanak ebben a hangulatban, amely-
nek felkeltésére  a jócselekedet tudata 
már maga is elég . . . 

Falosslattak as udvarhelyi 
vadasxtaraasagot Nagy megdöbbe-
nést keltett az a min. rendelet, mely el-
rendeli az udvarhelyi vadásztársulat fel-
oszlatását azon indokból, hogy a ta-
gok a mult évben az állami vadász-
jegy kiváltása nélkül vadásztak. Az 
indok téves, mert 90 tag közül 67 
váltotta ki jegyét, a többiek nem va-
dásztak, az a néhány vadász pedig, 
aki a környéken jegy nélkül vadászott, 
nincs a társulat kötelékében. Dr. Bár-
bat, a társulat elnöke kijelentette a 
vadászati inspectornak, aki maga kéz-
besítette a miniszteri rendeletet és 
annak azonnali végrehajtását követelte, 
— hogy a rendelet ellen előterjesztés-
sel él, mert az nemcsak indokolatlan, 
hanem törvényellenes is, minthogy a 
társulat bejegyzett jogi személyiség, s 
a feloszlatást  vi,zsgálatn^k kellene .meg-
előznie. A meglepetésszerű feloszlatás 
annyival is inkább nagy elkeseredést 
keltett az egylet tagjai között, mert a 
háttérben olyanok aknamunkáját lát-
ják, akik a Hargita fővadas  területeit 
szeretnék megkaparintani, teljesen ki-
zárva onnan az itteni vadászokat. A 
vadásztársulat el van határozva, hogy 
minden törvényes eszközzel meg fogja 
védeni jogait. 
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Hangverssny é« nótaestóly. 
A nemrégóta itthon levő Kónya Jancsi 
zenekarával 6 án, vasárnap este 9 órai 
kezdettel Szabó Károly vendéglőjében 
hangversenyt rendez s ennek kereté-
ben Bodrogi Balázs is nóiázni fog.  A 
messzeföldön  hires és kedvelt primás 
és az ugyancsak kedvelt, széphangu 
énekes együttes szereplésének élvezé-
sére, előreláthatólag, nagy közönség 
fog  megjelenni, amit, természetesen, 
ők is elvárnak és kérnek. 

ü h a és róka élet-halál har 
oa. Egy kadicsfalvi  gazda szombaton 
reggel trágyát vitt ki a Rez alatt levő 
földjére.  A helyszínén végezve mun-
káját, arra lett figyelmes,  hogy a hegy 
lábánál, a Rez szirtes oldala tövében 
egy róka és egy hatalmas fülesbagoly 
küzdenek egymással és pedig olyan 
elszánt hevességgel, hogy a párbajból 
előreláthatólag az uhu került volna ki 
győztesen, mert folytonos  támadásá-
val már-már fölényben  volt a rókával 
szemben A gazda észrevétlenül meg-
közelíthette a küzdésben mindenről 
megfeledkező  állatokat s vasvillájával 
rájuk sújtva, az uhut halálra sebezte, 
a róka pedig megtépászva elmenekült. 
A ritka párviadal magyarázata az le-
het, hogy az uhu hajnali prédautján 
€gy nyulat fogott  meg s ennek sírá-
sára rohant oda a hazafelé  baktató 
róka s ráugorva a zsákmányra — az 
uhuval találta magát szemben s mig 
az ennek karmai közül kiszabadult 
myul elszaladt, az üres kézzel maradt 
két rabló egymással kezdett viaskodni. 
Érdekes, hogy az eset utáni harmad-
napon egy ugyancsak hatalmas pél-
dány uhu vetődött be a városba s a 
kórház udvarán levő magas fenyőfák 
hegyén szállott meg. A szarkák és 
varjuk szokatlan lármája tette figyel-
messé rá Lie kórházgondnokot, aki 
hirtelen fegyvert  keritve, egy jól irány-
zott lövéssel az uhut lelőtte. Minthogy 
az egyébként nagyon óvatos uhu ke-
Tülni szokta az emberlakta helyeket, 
nem lehetetlen, hogy a két eset kö-
zött összefüggés  van, aminek magya-
rázata az, hogy a kórházi uhu párja 
volt az előbb elpusztultnak s párja ke-
resése közben vetődött be a városba, 
ahová a kadicsfalvi  gazda is behozta 
az általa megfogott  uhut. 

As Oltáregylet köcleményei. 
Az Oltáregylet f.  hó 6 án, vasárnap 
<3. u. fél  6 órai kezdettel a szentség-
imádás után rendes havi gyűlést tart 
a fiu-internátus  nagytermében. A foly-
tatólagos vallásos összejövetelnek pedig 
a műsora a következő: 1< >Férfiszó< 
szavalja: Csendőr Jenő. 2. Beszél: 
Hinléder F. Ákos dr. 3. Ének quartett: 
Bonda Á., Kiss E., Khell I., Gál 1. — 
Zongora-szóló : Hanning Babi, 4. Sza-
val: Kiss Elekné. 5. Zene-quartett: 
Kiss E., Sámson J. hegedű, Frőlich 
Ottó celló, Beldovits E. brácsa. 6. >Az 
erdő búja« és »Cicuskám«, daljáték : a 
zárda növendékei. — Ez uton hozzuk 
tudomására a kath. nőknek, hogy az 
Oliáregylet a lelkigyakorlatokat 17-én, 
18-án és 19 én rendezi tisztán nők  ré-
szére. Kezdődik 16 án este 7 órakor 
és végződik vasárnap a közös szent-
áldozással. Naponta két beszéd ; reggel 
9 órakor és este 7 órakor. A lelkigya-
korlatot végzi ft.  P. Kázmér Ferences 
atya. A lelkigyakorlatok helye a fiu-
internátus nagytérme. 

Siveraeny Ssékelykeretita-
ron. A Hargita turista- és télisport-
szakosztályának sigárdája február  28-
án Székely keresztül on a KAC ven-
dége volt. Délelőtt 10 órakor kezdő-
dött az igen szép terepen kijelölt pályán 
a 18 km.-es futóverseny,  melynek 
győztese itt is Mildner Ottó (Hargita) 
lett. A következő helyezettek: Kiss 
Sándor, Kabdebó András és Ferenczi 
Lajos szintén a Hargita sizői. A futó-
versenyen indult három hölgyverseny-
ző közül első lett Fazakas Gabi (KAC), 
második pedig Fritz Károlyné. A dél-
utáni akadályversenyen szépszámú 
közönség nézte végig a veszélyes, ne-
héz pályán a sizők produkcióit és buk-
fenceit.  Az akadályverseny győztesei: 
Balássy Lajos, második Ferenczy La-
jos, harmadik pedig Mildner Ottó lett. 
Verseny után barátságos vacsorához 
gyűltek össze a résztvevők, ahol a 
versenyzőknek szép szavak kíséreté-
ben dr. Gyarmathy, a KAC elnöke 
nyújtotta át a díszokleveleket és em-
léktárgyakat. 

X Ssoptatős d a j k á n a k ajánl-
kozik jó helyre Miklós Róza 19 éves 
farkaslaki  lakos (Lupeni). 

Rádiók, 
3 lámpás rádió 3300 L. 
4 lámpás Hartley 4000 L. 
5 lámpás rádió száraz anódtelephez, melynek anőd-

áram-fogyasztása  12 mllliamp , mig a forgalomban 
levő 4—5 lámpás rádióké 24—30 milliamp. . . 4200 L. 

Band-Pass Schnell, szelektív, árnyékolt rácsu, nagy 
hangerejü 4 lámpás rádió. Modern kapcsolású, 
ideális készülék 5500 L. 

3, 4 lámpás teljes hálózati készülékek árát a következő hir-
detésemben közlöm Javításokat, régi kapcsolások átalakítását 

olcsón vállalom. 
J a l f 6  A l b e r t tanár rádiótechnikai műhelye, Odorheiu. 

A keress tur i bikakiállit«ig 
Az Udvarhelymegyei Gazdasági Egye. 
sületnek a Mezőgazdasági Kamarával 
karöltve, március 1 én, Székelykeresz-
turon rendezett, vásárral egybekötött, 
tenyészbika kiállítása iránt ez évben is 
nagy érdeklődés nyilvánult meg. Mint-
egy 85 drb. symenthalí fajta,  tenyész-
tésre alkalmas, bikát hajtottak fel.  A 
kormány képviseletében C. Tmtereanu 
vezérfelügyeiő  jelent meg, ici a kor-
mány által jutalmazásra adott 2000 
leu összeget is magával hozta. T'nt®' 
reanu vezérfelügyelő,  aki régóta figye-
lemmel kíséri a vármegyénk állatállo-
mányának nemesítése érdekében ki-
fejtett  céltudatos munkál, örömmel 
állapította meg az ezirányu munkál-
kodás eredményét s teljes elismerését 
fejezte  ki. A minisztérium a pénzjutalom 
mellett még Leghorn fajtojásokat  is 
fog  kiosztani a jutalmat nyert tulaj-
donosok között, s így remény van 
arra, hogy vármegyénkben rövidesen 
az állattenyésztésnek egy másik ága 
is örvendetes lendületet fog  venni. A 
felhajtott  tenyészállatok közül 38 drb. 
tulajdonosai között osztottak ki juta-
lomdíjakat. Dijat kaptak, mint 1 és 
fél  évesnél idősebb bikák tulajdonosai: 
Burszán Lajos Fiatfalva  500 L , Szabó 
László Székelykeresztur 400 L., Bara-
bás Lajos Fiatfalva  300 L., Sinka Áron 
Malomfalva  200 L. 100—100 leu ju-
talmat nyertek : Buksán János, Patak-
falvi  József,  Demeter Sándor, Nagy 
Dénes, Mester József,  Kelemen Domo-
kos, Buzogány Dénes, László József 
és Buzogány Domokos, Czire Mózes, 
Zongor Domokos, Kovács Jakab, Had-
nagy János, Lőrincz Gábor, Varró 
Mihály, Nagy Lajos, Lőrincz József, 
Bartos János, Barabás Lajos. — Mint 
egy és fél  évesnél fiatalabb  bikák tu-
lajdonosai : Szilassy Emma Székely-
keresztur 400 L., Simó András Szé-
kelykeresztur 300 L., Czifra  Mózes 
Alsóboldogfalva  200 L. 100—100 leu 
jutalmat nyertek: Zoltáni Jankó, Né-
meth Sándor. Fodor Ignác, Nagy Lajos, 
Kovács Jakab, Antal Lajos, Bán Lajos, 
Gábos János, Gábos János, Major Já 
nos, Ban Albert, Fazakas Dénes. Ki-
állítás után közebéd volt a Walter-
étteremben, majd a Mezőgazdasági 
Kamara igazgató tanácsa tartott ülést, 
melyen a vármegyei állattenyésztést 
érdeklő ügyeket tárgyalt. 

Tavasai  kalapok 
legújabb  divat  szerint,  nagy  választék-

ban, feltOnB  olcsó  áron  kaphatók 
Dr. Lányi Imrénénéi 

Odorheiu,  Piac  tér.  Lőrincz  ós Zakariás 
üzlete  fölött  az emeleten 

A műkedvelői előadások 
engedélyesÓBét, a rendőrségtől ka 
pott ujabb értesítés szerint, ismét a 
kolozsvári színészeti felügyelőségtől 
(inspectorátustól) kell kérni, legalább 
14 nappal a tervezett előadás előtt. 
A kérés városon a rendőrség, falvakon 
a szolgabírói hivatal (pretura) utján 
nyújtandó be, az előadandó darab 
szövegével együtt. 

A város is gyflmölCBÖBt  lé-
tesít. Hírek szerint, mozgalom indult 
meg oly irányban, hogy a városunk 
tulajdonában levő u. n. Nyerges mezeje 
erdőrész tisztásain egy nagyobb terje-
delmű gyümölcsös létesíttessék. A terv 
nagyon szép és praktikusnak igérî ezik, 
de megvalósítás esetére arra kell fi 
gyelmeztetnünk az intéző köröket, 
hogy a fajták  megválasztásánál elővi-
gyázók legyenek, mert csak oly gyü-
mölcsöt szabad egyes helyeken termelni, 
amely gyümölcs fejlődésének  és igé-
nyének az illető hely talaj és égalji 
viszonyok szempontjából megfelel. 

Röf.  e g y h á i i estély. A hely-
beli ref.  tanítónőképző intézet bibliakö-
rei, mint már jeleztük, 6 án, vasárnap 
d. u. 5 órakor az intézet tornatermé-
ben egyházi estélyt rendeznek. A mű-
sor a következő : 1. Egyházi ének 
287. 2. Bibliát olvas Molnár Margit 
vallástanárnő. 3. Szaval: Joó Zsuzsánna 
III. o. t. 4. Wallace: Marítana, Elő-
adja az intézet zenekara. 5. A vallá-
sos nevelésről beszél : Váró Éva Vll. 
o. t. 6. Énekduette. Előadják : Sütő 
Emma és Varró Ibolyka el. isk. tanu-
lók. 7. Szavaló-verseny. Versenyeznek 
Lőrincz Mária, Barra Gizi és Csáki 
Emma elemi iskolai tanulók. 8. Schu-
bert ; Vízáradat. Ének solo. Előadja ; 
Győri Anna VI. o. t. 9. Reményik : A 
kegyelem. Szavalja: Boldizsár Gizi V. 
o. t. 10. Schubert: Hymnus. Előadja 
az intézet énekkara. 11. Ének. 166. 
Beléptidij nincs. Adományokat köszö-
nettel fogad  a bibliakör, 

A Polgári Öaképiő Egylet 
kÖEgyülése, mint előbb is jeleztük, 
március hó 6 án, vasárnap délután 3 
órai kezdettel lesz az egylet Árpád-
utcai helyiségében. A népes kulturegy-
let beszámoló közgyűlése iránt, általá-
nos érdeklődés nyilvánul meg a tagok 
körében. 

Csökken a kamat . A Nemzeti 
Bank (Banca Nationalá) a rossz pénz-
ügyi viszonyokra való tekintettel a le-
számítolási kamatlábat 8 ról 7 száza-
léKra szállította le március 4-tói kez-
dődőleg. 

Ac Oltáregylet műsoros dél-
utánjait változatlan érdeklődés kíséri. 
A mult vasárnap is szűknek bizonyult 
a zárda nagyterme. A műsor is vonzó, 
sokat ígérő volt és a közönség nem 
is csalódott. A bevezető imádság után 
Kubánek Erzsébet játszott zongorán, 
fejlett  technikával. Dobos Ferenc dr. 
tartalmas beszédében sok megszív-
lelni valót mondott el a szülőknek a 
vallásos és nemzeti nevelésről. A Szé-
kely Dalegylet, mint mindig, ezúttal is 
szivet lelket gyönyörködtetően énekelt, 
Kiss Elek karnagy vezetése mellett. 
Lakatos Manci mély átérzéssel, szépen 
szavalt. Kónya Jancsi ismert művé-
szetét ragyogtatta meg hegedűszóló-
jában Tóih István méltó zongorakísé-
rete mellett. A felnőttek  nagysikerű 
számai közé kedvesen illeszkedett bele 
az iskolás gyermekek szereplése is. A 
köszönő szavakat ezúttal is Pál István 
mondotta. A műsort egyházi ének 
zárta be. 

A főgimnásiam  igaxgató-
sága nem akarja külön felhívásokkal 
háborgatni a Véndiák-Egyesület helyi 
és vidéki tagjait, de e helyen újból 
kéri, hogy a mult évi hátrálékokat és 
az idei esedékes részt mielőbb befizetni 
szíveskedjenek, mert az intézet nehéz 
anyagi helyzetben van. Fizetni mindig 
lehet az igazgatói irodában 

Előadas a Hargitáról. A 
helybeli ref.  egyház felkérésére  Bányai 
János tanár a Hargitáról tart előadást 
színes vetített képekkel f.  hó 13 án. 
Előre is felhívjuk  rá a természetbará-
tok és érdeklődők figyelmét.  Részle-
tes programmot a jövő számban köz-
lünk. 

A küküllőkeményfalvi  róm. 
kath. egyháskösaóg febr.  21-én 
tartotta meg rendes közgyűlését, mely 
alkalommal foglalkozott  a ^ró/Aíay/á/ft 
G Károly  püspöknek  1931 évi XV. 
számú körlevelével, melynek megrázó 
erejű tartalmát ismerik Erdélyszerte. 
A küküllőkeményfalvi  róm. kath. egy-
házközség az alábbi határozatot hozta : 
A küküllőkeményfalvi  róm. kath. egy-
házközség lelki megrendüléssel érte-
sült az erdélyi Püspök ur 1931 évi 
XV. sz. körlevele tartalmáról. A köz-
gyűléstől a Főpásztorhoz ünnepélyesen 
eljuttatja gyermeki ragaszkodását, 
nagyrabecsülését, háláját és rendithe-
tetlen bizalmát. A Főpásztor magas 
személyét ért támadásokat és alapta-
lan vádakat ugy tekinti, mint az egész 
egyházmegye róm. kath. híveit ért sé-
relmeket. Az egyházmegye ősi vagyona 
ellen indított támadásban legszentebb 
rendeltetésű magántulajdona elleni me-
rényletet lát, mely a híveket egyszers-
mind a hitbeli megmaradásukban is 
veszélyezteti. Bizalommal folyamodik 
oltalomért memorandum utján az apos-
toli szentszék romániai nunciaturájához 
és egyidejűleg a bukaresti róm. kath. ér-
sekséghez. A hitközség hívei teljes bi-
zalommal remélik, hogy legfőbb  egy-
házi hatóságai meg fogják  találni a 
módját annak, hogy az Erdélyi Főpász-
tor és vele az erdélyi katholícízmus az 
amúgy is rendkívül szorongatott idők 
közepette oltalmat nyerjen, a lelkek 
megzavart békéje visszaálljon s egy-
házunk további fennmaradása  és fej-
lődése biztoBÍtva legyen. 

Három fiatalembert  hostak 
ma megláncolva a rendőrségre Keresz-
turról, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 
az ottani gazd. iskola írógépét ellop-
ták. Az is a vád ellenük, hogy széna-
kazlakat gyújtottak fel.  Egy negyedik 
társukat, akiről külön is sok erkölcsi 
botlás híre kering, Medgyesen fogták 
el. Mély szomorúsággal közöljük az 
ilyen híreket, amelyekhez hasonlókról 
nap nap után lehet olvasni. Szomorú 
jelei azok a mai szomorú időknek I 

Bacsics József 
vasűzletét áthelyezte Bul. Reg. Ferdi-
nánd 10 sz. alá Balázs János vendég-
lője mellé. Kéri m. t. vevőit, hogyu-
helyíségében felkeresni  szíveskedjenek) 

Gabonapiacon 
(Regina Maria 4 szám) ké t üslet-
helyiség, mellette levő lakás pincé-
vel, emeleti lakással kiadó 1932 
ápr. 24 tői. Értekezni Gáspár Fe-
renc kereskedő edényűzletében lehet. 

Rendkívül olcsó árakon 

szerezheti be szükségletét 
harisnyákból, keztyUkböl, ri-
díkUlőkböl, komblnékból, kül-
földi Kelím hárászokból, kézi-
munka anyagokból, nöi fehér-
nemUekböl, pulóver- és golf-

kabátokból. 
Olcsó árak i Szolid kiszolgálás l 

Á l l a n d ó g y á r i l e r a k a t . 

Ordelt János-cégnél 
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Vallásos estély Ssombatfal-
ván. A szombatfalvi  Ifjúsági  Egylet, 
f.  hó 6 án, vasárnap este 8 órai kez-
dettel, a szombatfalvi  népházban, val-
lásos estélyt rendez változatos pro-
grammal. Alkalmi beszédet mond Héja 
Albert segéd-lelkész. Az érdeklődőket, 
valláskülönbség nélkül, szivesen látja 
a rendezőség. 

Ismét bioskásás miatt Ítél-
tek el ké t le$rcnyt. Még a mult 
évi január hó 25 ikén történt Kibéd 
községben, ahol táncmulatság volt, 
hogy Orbán Cs. Sándor és Lukács 
Miklós 24 éves odavaló legények fel-
mentek a muzsikáló cigányok emel-
vényére, hogy azoknak rendelkezze-
nek. Azonban Soós' Tamás 21 éves 
legény, aki a táncmulatság rendezője 
volt, utánuk menve, ezért őket felelős-
ségre vonta, s szóváltás közben Lu-
kács Miklóst bicskafokkal  pofon  is 
ütötte. Miután ez az első veszeke-
dés elcsendesedett, Soós Tamás kiment 
a teremből, hogy a kalapját megkeresse. 
Mikor visszatért, a cigányok emelvé-
nyének a feljárójánál  találta Lukács 
Miklóst, aki azt kérdezte tőle : te ütöt-
tél-e meg? Soós azt felelte:  én, s 
ezután tovább akart haladni, hogy 
felmenjen  a cigányokhoz. Azonban 
ekkor Lukács Miklós őt, előrántott 
bicskájával, a balfülén  megvágta, 
majd, mikor Soós ezután a feljáró 
karfájához  tántorodott, Orbán Cs. Sán-
dor, aki Lukácsnak unokatestvére, 
szintén odaugrott és bicskájával hátul-
ról Soós hátába 5 szúrást tett, a-
melyekből azonban valójában csak 
kettő ejtett rajta sebet. Egyik, amely 
a jobb lapocka alatt hatolt be, átvágta 
a mellhártyát is, mig a másik Soós 
hátgerince mentén okozott súlyosabb 
sérülést. A törvényszék legutóbb súlyos 
testi sértés bűntettéért Orbán Cs. Sán-
dort egy és fél.  Lukács Miklóst egy 
hónapi fogházbüntetésre  itélte, az eny-
hítő körülmények figyelembevételével. 
Az ítélet, ellene az ügyészség és a vád-
lottak részéről is felebbezés  adatván 
be, nem jogerős. 

A Romániai Magyar Dalos-
isövetség* karnagy- és kantor-
tovabbképiő tanfolyamot  ren 
dex. Okulva azon a nagy érdeklődé-
sen, melyet az 1929 évben rendezett 
karnagy- és kántor- továbbképző tan-
folyam  széles körökben keltett, a Da-
losszövetség január hóban tartott igaz • 
gatósági ülése elhatározta, hogy ezt 
a tanfolyamot  a folyó  év nyarán is 
megrendezi és pedig junius 19 tői ju-
lius 17 ig terjedő időben. A tanfolyam 
felöleli  a zeneelmélet, összhangzattan, 
hangszereléstan, zenetörténet, zeneesz-
tétika, énekkari gyakorlat, egyházi 
ének és orgona-tanítást. A tanfolya-
mon a dalegyesületek karnagyai, va-
lamint az egyházak kántorai vehetnek 
részt. A Szövetség mindent elkövet, 
hogy minimális költséggel hozza ösz-
sze a tanfolyamot,  hogy a mai nehéz 
gazdasági viszonyok között a legsze-
gényebbeknek is mód nyujtassék a 
tanfolyamon  való részvételre. A Szö-
vetség elnöksége részletes ismertetést 
küldött a Szövetség tagegyesületeinek 
és bárki érdeklődőnek készséggel ad 
a tanfolyamot  illetőleg közelebbi fel-
világosítást. 

HULLADÉK-PAPÍR 
naj^ban (5 kilón feiai) 
10 lenért, kicsinyben 
12 lenért kapható a 

Könyvnyomda R. T. 
üzletében. 

Ab Erdélyi Gaxdasági Egy-
let magyarorsK&gi tanulmányi 
kirándulásának tudnivalói. Az 
EGE március hó 15—23 napjain a 
budapesti országos mezőgazdasági ki-
állítás alkalmából Magyarországra gaz-
dasági tanulmányi tanulmányi kirándu-
lást rendez, amelyen ugy férfiak,  mint 
nők vehetnek részt, amennyiben az 
alábbi feltételeknek  eleget tesznek. A 
kiránduláson való részvételi szándék 
március hó 5 ig bejelentendő az EGE 
titkári hivatalhoz (Kolozsvár, Attila-u. 
10.) A bejelentéssel egyidejűleg bekül-

dendő a jelentkező 1. állampolgársági 
bizonyítványa, hiteles másolatban, 2. 
személyazonossági, 3. ügyészségi és 
4. adónemtartozási bizonyítványa, 5. 
férfiaknak  katonai bizonyítvány, 6. gyer-
mekeknek szülői beleegyezés, asszo-
nyoknak férji  bek egyezés közjegyzői 
hitelesítéssel ellátva, 7. erkölcsi bizo-
nyítvány, 8. két drb. fénykép.  A jelent-
kezéssel egyidejűleg a részvételi díj 
is beküldendő. A részvételi díjban 
bennefoglaltatnak:  az utlevéiszerzés 
költségei, a vizűm dija, a vasúti jegy 
ára határtól határig számítva, az ösz-
szes szállodai költségek, borravalókkal, 
a kiállítás területére kétszeri belépésre 
jogosító igazolvány, a kedvezményekre 
jogosító igazolvány ára, stb. Az útle-
vél szerzéséről az ÉGE gondoskodik. A 
részvételi dijak többféle  csoportosításban 
vannak összeállítva, aszerint, hogy a 
jelentkezők csak Budapestre mennek, 
vagy a vidéki kiránduláson is részt-
vesznek. Akik Kolozsvártól Budapes-
tig és vissza Kolozsvárig óhajtják je-
gyeiket megváltatni, az alább feltün-
tetett árakon felül  még 500 lejt kell 
beküldjenek. A részvételi díjak a kö-
vetkezők : Az L csoport 1280 lej, azok 
részére, akik vidéki kiránduláson nem 
vesznek részt és Budapesten elszállá-
solásra nem tartanak igényt. A 11. 
csoport 2200 lej, azok részére, akik 
vidéki kiránduláson nem vesznek részt, 
de Budapesten elszállásolást igényel-
nek. A III. csoport 2000 lej, azok ré-
szére, akik a vidéki kiránduláson részt-
vesznek, de Budapesten nem tartanak 
ieényt elszállásolásra, A IV. csoport 
3000 lej, azok részére, akik szállodai 
elszállásolást igényelnek és részt vesz-
nek a vidéki kiránduláson. Az utazás 
kellő számú jelentkező esetén külön 
vasúti kocsiban történik. 

Uj hidat építenek a városon. 
Az ideiglenes városi tanács tervbe 
vette, hogy az úgynevezett Uj-telepet 
a baromvásártéri úttal egy a Kükűllőn 
keresztül építendő 32—38 m. hosszú-
ságú fahiddal  köti össze. Eltekintve 
attól, hogy e hid építésének praktikus 
jelentősége egyáltalán nincs, mert ez 
zel a híddal az Uj-telepen lakók a 
város belsejéhez közelebb egyáltalán 
nem jutnak, sőt a hid építése, az esős 
időkben nyakig sáros útvonal járhatóvá 
tétele oly terhet jelent a városnak, 
amely teher viselése ma teljesen kép-
telenség, talán helyesebb lenne, ha a 
város ideiglenes vezetősége jóval ke-
vesebb költséggel az uj városrészek 
közutjait javítaná meg, mert azok 
egyes szakaszai esős időkben csak-
nem teljesen járhatatlanok. 

J ü e g ^ h i T Ó . 

Az „Önsegélyző Népbank" hitel-
szövetkezet Székelykeresztur, 

a Gazdasági és Híteiszöveikezetek tagja 
1932. évi március lió 29 én, l(edden, 

d. u. 3 óraicor saját lielyiségében 

rendes közgyűlést 
tart, 

melyre a tagokat az alapszabályok 
28. § a értelmében azzal hívjuk meg, 
hogy amennyiben ezen a tagok hatá-
rozatképes számban nem jelennének 
meg, ugy f.  évi április hó 19 én d. u. 
3 órakor ugyanazon helyen ujabb köz-
gyűlést fogunk  tartani, mely a napi-
rendre felvett  tárgyakban a megjelen-
tek számára való tekintet nélkül jog-

érvényesen határoz. 

Napirend; 
1. Az 1931 évi üzleteredményről 

szóló jelentések tárgyalása, az évi zár-
számadások megvizsgálása és a fel-
mentvény megadása. 

2. Az 1931 évi mérleg megálla-
pitása. 

3. Tiszta jövedelemről való ren-
delkezés. 

4. Az igazgatóság 4 tagjának vá-
lasztása. 

5. A felügyelő-bizottság  2 tagjá-
nak választása. 

6. Az »Unió« közgyűlésére meg-
bízott választása. 

7. Netaláni indítványok. 

Állomány 1932 január hó 1-én: 
tagok sz. 619, üzletrészek sz. 764. 

Székelykeresztur, 1932 febr.  28. 
Ab IgazgfatésAg. 

Kulturest Faro^don. A fiatal, 
alig egy éves farcádi  Ref,  Dalkör fi 
gyelemre méltó kulturmunkát teljesít. 
Ez év folyamán  már kétszer rendezett 
kitűnően sikerült műsoros estélyt. Az 
utóbbinak, mely február  hó 21 én, 
vasárnap volt, különös érdekessége az, 
hogy azon a hodgyai Ref.  Dalkör is 
közreműködött. Két előretörő székely 
falunak  minden szépért-jóért lelkesedő 
népe ölelkezett ez alkalommal össze a 
magyar dal szeretetében és müvelésé 
ben. A műsor tagadhatatlanul legszebb 
pontjai az énekszámok voltak, melyek 
előadásában a két dalárda valósággal 
versenyre kelt. A farcádi  vegyeskar 
három, a hodgyai férfikar  két dalt 
adott elő, nagy precizitással, gondos 
kidolgozásban, fegyelmezett  kórussal. 
Meglátszott rajtuk, hogy lelkesedéssel, 
kitartással dolgoznak a magyar dal-
kultura érdekében. Az elért szép ered-
ményért illesse dicséret először Csomor 
Dénes farcádi  karmestert, aki az egész 
estélyt rendezte és Baczó hodgyai 
karmestert; de elismerést érdemelnek 
a derék dalosok is, akik megmutatták, 
hogy a velük való munka nem hiába-
való fáradság.  Nagyon kedves volt a 
három egyfelvonásos  színdarab is, 
melyben a szereplők tudásuk legjavát 
adták és egyesek (Sándor Józsefné, 
Lőrincz Géza, Sándor József,  Lajos 
Ferenc, Vécsi József,  László András) 
az átlagon jóval felüli  teljesítményt 
nyújtottak. A magánszámok — énekek 
és szavalatok — is nagy készség-
től és gondos készülésről tanuskod 
tak. Általában az egész műsor arról 
tanúskodott, hogy a két dalárda csen-
desen, de kitartással dolgozik fajunk 
és kulturánk érdekében. A nagykö-
zönség pedig — mely e szép műsort 
végig élvezte — azt bizonyítja, hogy 
a derék farcádiak  megértik a dalárdák 
munkájának jelentőségét és szívvel, 
lélekkel támogatják, segítik őket. A 
műsort reggelig tartó tánc követte, 
melyen a két falu  népe jó kedélyéről, 
fegyelmezettségéről  tett bizonyságot. 
Az elért szép siker szolgáljon buzdí-
tásul a munka folytatására. 

A gyömölcstermelési akciót 
magáévá tette a homoródi ja-
rás kösiga^gatási értekeslete is. 
Gazdasági szempontból nagy fontosságú 
határozatot hozott a homoródi járás mult 
szombaton tartott közigazgatási érte-
kezlete. Pop Sever dr. vármegyei di-
rector meghívása folytán  Gyerkes Mi-
hály, a gazdasági kamara gyümölcs-
termelési kiküldöttje, a közigazgatási 
értekezlet tárgysorozata rendén ismer-
tető és bemutató előadást tartott a 
gyümölcstermelés hasznosságáról, an-
nak kitűnő jövedelmezőségéről, a gyü-
mölcsfák  gondozásáról és permetezé-
séről. Az élénk érdeklődéssel kisért 
előadás után Cionca Macedón dr., a 
járás főszolgabírója  és a közigazgatási 
értekezlet elnöke ismertette a Beszter-
ce-vidéki kiváló szilva és batulalma-
termelést, melynek köszönhető, hogy 
az oltani gyümölcstermelő gazdák ma 
sem ismerik a gazdasági krízist, illetve 
annak nyomasztó hatását, mivel sok 
és finom  batulalma termésük exportja 
esztendőről-esztendőre minden pénz-
szükségből kisegíti az ezen a vidéken 
lakó gazdákat. Az elhangzott ismerte-
tések és buzdítások folytán  szivesen 
és egyhangúlag tette magáévá a járási 
értekezleten résztvevő községi és bir-
tokossági elöljárók együttessége az 
egyöntetű és nagyobb méretű gyümölcs-
termelés meginditásának eszméjét, ab-
ban a meggyőződésben, hogy annak már 
rövid néhány év elteltével is ezeren és 
ezeren fogják  igen nagy hasznát venni. 

A kereskedeimi és iparka-
m a r a kösleményei. A Kamarálc 
Szövetségének éitesitése alapján kö-
zöljük az érdekelt termény kereskedők-
kel, hogy a görög kormány meghosz-
szabbitotta határidő nélkül a tengert 
vámmentes bevitelét. A Banca Agri 
cola pedig megbízást kapott a kpr-
mánytól több ezer tonna tengeri vá-
sárlására. — Olaszországban, Bologna 
városában f.  évi junius 15 tői julius 
15-ig nemzetközi kiállítás lesz kenyér-
gyártó és konyha felszereléshez  tar-
tozó különféle  sütő gépekről és ezek 
tartozékairól. — Termény-exportőrök 
figyelmét  felhívjuk,  hogy az »Uníunea 
exportatorílor de cereale din Romániac 
Bucure^ti str. Bursei No. 2. (Romá-
niai termény exportőrök szövetségébe) 
folyó  évi március 15 ig még be lehet 
iratkozni, ez az utolsó terminus ; ezen 
határidő után mindazok, kik nem tag-
jai a szövetségnek, 2500 lej export-
taxát fizetnek  minden terményexport-
vagon után. Bővebb felvilágosítást  a 
kamara titkári hivatala ad. 

Szerkesztői üzenet. 
Ismét kérjük azokat, akik 

cikket, hirt, vagy hirdetést kül-
denek hozzánk, olyan célból, hogy az 
lapunkban megjelenjék, hogy közlemé-
nyeiket m.indig lehetőleg csütörtökön 
délig szíveskedjenek hozzánk eljuttatni, 
még abban az esetben is, ha azok nem 
túlságosan terjedelmesek, mig a terje-
delmesebbek beküldését már szerdára 
kérjük. Pénteken, reggel 9 óráig, már 
csak egészen rövid, pár soros közle-
ményt fogadhatunk  el ugy, hogy az 
a lapnak még aznapi számában meg-
jelenjék. A lap technikai előállítása 
teszi számunkra parancsoló kénysze-
rűséggé, hogy ezekhez a feltételekhez 
ragaszkodjunk, mert ellenkező esetben 
a nyomdánál többletmunka és több-
letkiadás áll elő, s késedelmet szenved 
a lap megjelenése is, ami érdeke ellen 
van a közönségnek is. Közös érdeknek 
megfelelően  is jár el tehát, aki ehhez 
a szíves kérésűnkhez megértéssel, pon-
tosan alkalmazkodik. 

Kiadótulajdonos: s Könyvnyomda B-T 
Odorhelu—Székelytj d varhely. 

^ 
l \ Heghivókat, gyászlapokat, vala-
f  J mint minden, a nyomdai termékek 
n körében előforduló  más nyomtat-
V ványekat csinu és Ízléses kivi-
I ^ I : telben készít a : : 

Könyvnyomda 
Részv.-Társaság 

müintézete. írószer- és papirke-
reskedésében minden-
nemfi  irodai szükség-
letét mindenki olcsón 
: i beszerezheti. 

„SZÉKELY KÖZÉLET' 
szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

JÓ, kereszthuros rövid 
zongora jutányos áron 
eladó. Értekezni lehet: 
Malom-utca 36 sz. alatt. 

Ha elegáns és szép cipőt 
akar vásárolni, ugy keresse fel 

Dobrai Károly 
cípö üzletét, ahol a legkényesebb 
Igényeket is kielégítő dús válasz-
ték áll rendelkezésre. Ugyanott 
mérték utáni megrendelések vétel-
köteiezeitség nélkül készülnek. 

EönvTDVomda KéBzvteTtárBaBáe Odoriieiu—Bzékeivudvarhelv. 


